
Zarządzenie Nr 8/2013 

Wójta Gminy Kowiesy 

z dnia 27 marca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Kowiesach 

Na podstawie art. 53ust. I ustawy z dnia 17 września 2009 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 

Nr 152 poz. 1223, z 2011 r. nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 1342) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zatwierdzam bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Kowiesach o numerze NIP 836-178-11-06, Regon 000958186 za rok 2012 wg 

załączników 1-3 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się 

kwotą l4.942,34zl, rachunek wyników- stratą w wysokości 4.703,48zł. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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e;?n11DG, R~COM OOOOGG1M RACHUNEK ZYSKÓW! STRAT 

za okres od dniJ 0l.01.2012r. Do dnia 31.12.2012r./0l.01.2013r. 

Wariant porównawc7y 

TREŚĆ Przychody i koszty za rok 
ubiealy bieżący __ 

o 1 2 
A. PRZVCHODY NETTO ZE SPRZEDAżY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM --

14,00 96,00 
- od jednostek powiązanych 

I Przychody netto ze sprzedaży produktów _l-'1_C(l %.00 
li. Zmi.:iny stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, zmniejszenie - wartość ujemna) 
li!. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki ----------
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 
B. KOSZTY DZIAŁALNOSCI O PE RACY JNEJ 168 402,26 180 912,71 
I. Amortyzacja 30 8S9,37 33 748,34 
li, Zużycie materia/ów i energii 8 137,39 8 951,17 

Usługi obce 
Ili. 

7 264,00 7 <128,60 
!V Podatki i opiaty, w tym: 

- podatek akcyzowy 

~- Wynagrodzenie 100 398,6G 10:? 316,39 
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 19 248,911 23 609,90 
VI!. rowstale koszty rodzajowe 2 493,90 l C-58,31 
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materia/ów 
C. ZYSK (STRATA! ZE SPRZEDAżY (A-BI -168 388,26 -180 816,71 
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 160 768,64 J 76 072,36 
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 
li. Dotacje 143 600,0U i 7 2 800,00 
lłl. Inne przychody operacyjne l7 Hi8,G,\ i )"/2.3(, 
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 
I. Straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ---

li, Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 
Ili. Inne koszty operacyjne 
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) -7 619,62 .,1 7,111,35 
G. PRZYCHODY FINANSOWE 12,27 ·10,87 
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 

- od jednostek powiązanych 

li. Odsetki, w tym: 

- od jednostek powiązanych 
Ili Zysk ze zbycia inwestycji 
iV. Aktualizacja wartości inwestycji 

V. Inne 12,27 -10,87 
H. KOSZTY FINANSOWE 0,00 0,00 
I. Odsetki, w tym: 

- dla jednostek powiązanych 
li. Strata ze zbycia inwestycji 
1!I. Aktualizacja wartości inwestycji 
IV. Inne ----··--

- -------·-· I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNO!\CI GOSPODARCZEJ (F+G-H) -7 607.35 -4 703,48 
J. WYNIK ZDARZEN NADZWVCZAJNYCH (J.1.-J.ILI ----

I. ZYSKI NADZWYCZAJNE --··- -----

li. STRATY NADZWYCZAJNE 
·-- --~---~----

K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (l+/J.I -7 607,35 .,t l0J,118 
L PODATEK DOCHODOWY 
M. POZOSTAŁE OBOWIAZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU ( ZWIEKSZENIE STRATY) 
N. ZYSK I STRATA) NETTO ( K-L-M) n \r:·.,_. t:- ;'"'1',. , E GiVi .frf.1"7,E;J -7 607,35 -4 703,48 
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? mgr A.l-e,k,_<;f11!dra··G1bt1.~cwska 
/ m1ejsco~Sć, data I /data i podpis osoby . której powierzono 

prowadzenie ksiąg r.:ichunkowych / 

y-::<·l"-'·.ll 
}iclina iln.na .. Bi-.P..e.r.:':.~-ą 

/ data i podpis kierownika jednostki/ 



AKTYWA 

A. AKTYWA TRWAŁE 

!. Wartofo niematerialne i prawne 

l, Koszty zakończonych prac rolwojowych 

,. Wartość firmy 

3, Inne wartości niematerialne i prawne 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 

li. Rzeczowe aktvwa trwale 

l, Środki trwałe 
a. Grunty własne 

b. Budynkl lokale i obiekty intynierii l~dowych i wodnych 
,. Urzadzenia techniczne i maszyny 

d. Środki transportu 
,. Inne środki trwałe 
2, Środki trwale w budowie 

3. Zaliczki na irodki trwałe w budowie 

ur. Należnoścl dluaotermlnowe 

l Od iednostek powlą1anych ,. Od pozostałych lednostek 

IV. Inwestycje dlu~otermlnowe 

l. Nieruchomości ,. Wartaki niematerialne I prawne 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 
a) W !ednostkach powiązan.vch 

- udziały lub akcje 

- lnne papiery wartokiowe 

- udzelone po1yczki 

- inne dłuootermlnowe aktywa finansowe 

b) W pozostałych jednostkach 

• udziały lub akcje 

- inne papiery wartokiowe 

- udzelone ootvczki 

• inne długoterminowe aktywa finan1owe 
4, Inne !nwestvcie długoterminowe 

V. Dłuaotermlnowe rozllczenle mi„dzuokresowe 

l. Aktywa z tytu!u odroczonego podatku dochodoweao 
l, Inne rozliczenia mledzyokresowe 

8, AKTYWA OBROTOWE 
I, Zapasy 

l Materiałv ,. Pćłnroduktv i produkty w toku 

3. Produktv 1mtowe 
4. Towary 

5, Zaliczki na ooczet dostaw 
li, Należności krótkoterminowe 

l. Nale.!noki od jednostek powiązanych 
a). Z tvtułu dostaw! usług o okrc-sie s•laty 

- do 12 miesTecv 

- powytei 12 mics;i-cv 

b). Inne 

l, Nalel:noki od pwstałych jc-dnostek 

a). Z tytułu dostaw ł uslull o okresie spłaty 

- do 12 miesiecy 

- powyi.ei 12 miesiecv 

społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 
c). Inne 
d), Dochodzone na drodze sadowe 

IU. lnwestvcle krótkoterminowe 

l Krótkoterminowe aktywa trwałe 
a). W lednostkach powiązanych 

• udziały lub akcie 

- inne papiery wartokiowe 

• udzielone poi.yczki 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 
b), W oozostalych iednostkach 

• udziały lub akcje 

- il'lne oapie1V wartokiowe 

- udzelone poiyczki 

- inne d!uQoterminowe aktywa finansowe 
,), środki pienieine i inne aktywa finansowe 

• środki pieniel:ne w kasie i na rachunkach bankowych 

- inne środki pieni„1ne 

• inne aktywa oienielne ,. Inne lnwestytc"e krótkoterminowe 

IV, KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA 
MIĘDZVOKRESOWE 

SUMA AKTYWOW 

\5,Q,yi_f!Mid;,,. iG. o~ :i.on 
/ mieJscojjt, data/ 

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012r. 

Stan na 
Początek Kon;C!c 

roku roku 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

19 880.76 14 942,34 

0,00 0,00 

0,00 1680,00 

1680,00 

19 880,76 13 262,34 

19880,76 13 262,34 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

19880,76 13 262,34 

19025,36 12 641.88 
855,40 620,46 

19 880,76 14 942.34 

PASYWA Stan na 
Początek 

roku 
A. KAPITAŁY !fundusze)WŁASNE 19 025,36 

I. Ka pita! ( fundusz) podstawowy 26 632,71 
li. Nalezne Jecz nie wniesione wkłady na poczet 

kanitalu oodstawoweno /wielkość uiemnal 

Ili. Udziałv {akcie) własne I wielkość uiemna) 

!V. Kapitał (fundusz) zapaso••M 

V. Kapitał ( fundusz) rezerw~·•· z aktualizacji w,ceny 

V!. Pozosta!e kapitały ( fundusze rezerwowe ) 

VII. Zysk (strata) z !at ubieQłych 0,00 
Vili. Zysk ( strata ) nl?lto -7 607,35 
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego ( WiC!lkoSć ujl?mna) 

B. Zobowlazania I reze"""' na zobwiazania 855,40 
I. Rezerwy na zobw;~unia 

1. Reze z tytułu odroczoneoo podatku dochodowego 

2. Rezerwy na świadczenia emeryt3lne I rentowe 

- długoterminowe 

- krótkoterminowe 

3, Pozostałe rezerwy 

• długoterminowe 

- krótkoterminowe 

!L Zobwiazania długoterminowe 

1. Wobec iednostek powiazanych 

2. Wobec pomstałych iednostek 

a) kredytv i po.tyczki 

b) Zysk z tytułu dfurnych papierów wartościouruch 

c) Inne zobowiazania finansowe 

d) inne 

Ili. Zobowiazanla krótkoterminowe 

1. wobec Jednouek powiązanych 

a) Z tytułu dostaw i uslu11: o okresie wymagalnośc!; 

- do 12 miesiecy 

• powyżej 12 micsiccy 
b) Inne 

2. Wobec pomstałych jl?dnostek 

a) kredyty i poi.yczki 

b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 

c) Inne zobowiazania finansowe 

d) !nne tytuł" dostaw i udug o okresie wymaga!noki : 

-do12mieslecy 

• oowvżei 12 miesic-cy 

e) zaliczki otrzymane od douawcy 

fJ zobwiazania wekslowe 

g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeii i nnvch świadczeń 0,00 
h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 
i) inne 0,00 

3. fondusze specjalne 85S,40 
IV. Ro1lic1enia mledzyokresowe 

1. Ujemne war1ości firmy 

2. Inne rozliczenia mi„dzyokresowe 

- długoterminowe 

- krótkoterminowe 

SUMA PASYWOW 19880,76 

DYREKTOR GMINNEJ 
BIDLIOTEKl PUBLlCZNEJ 
/ data i podpi~·j;·i~~iJ~1if~•G[ik{; 

Halina Anna Sikorskc 

Koniec roku 

14 321,88 

19 025,36 

0,00 

-4 703,48 

620,46 

0,00 

0,00 

620,46 

14942,34 



BIBLI5i·iitf/f,/ri,t1czNJ.nformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 
w Kow1i:;s~ch 

95.111 Ko w Sam'orządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej tel. 10-45) 831-70-94 • · !'/IP A3617R110G. REG0'1000958186 
w Kowiesach za 2012 r. 

Od O I lipca 2006 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach uchwalą Rady Cimi11_, 
k: owicsy Nr XXXVll/ 18 I /06 z dnia 2 7 kwietnia 2006 przekształcona została w Samorządpw:1 
Instytucję Kultmy. 

Gminna Biblioteka Publiczna \\' Kowiesach wpisana została do Rejestru Instytucji Kultury 
pod numerem 1/2006. Posiada numer NIP 836-178-11-06 i numer REGON 000958186. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach posiada osobowość prawną i samodzielnie 
prowadzi gospodarkę finansową. Głównym źródłem finansowania biblioteki w roku 2012 r. była 
doiacja z Gminy Kowiesy. 

Podstawowym zadaniem Gminnej Biblioleki Publicznej w Kowiesach jest zaspok,(ianic 
potrzeb czytelniczych spolccze1\stwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury mieszkrn\có\\. 
Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej mieści si, w Kowiesach. Realizuje swoje zadania 
bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem filii w Woli Pękoszewskiej. 

Od O I września 2008r. nastąpiła zmiana w Regulaminie Organizacyjnym Gminnej 13ibliotc,i 
Publicznej w Kowiesach. Gmina Kowiesy zobowiązała Gminną 13ibliotekę Publiczną w Kowics;1ch 
dn prowadzenia i zapewnienia funkcjonowania Centrum Kształcenia, przez co najmniej 5 lat. 
pocz,iwszy od dnia Ol września 2008 roku. 

W roku 2012 funkcję Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach pełniła Pani 
Halina Sikorska, główną księgową była Pani Aleksandra Gibaszewska. W Gminnt:i Bibliotece· 
Publicznej w Kowiesach zatrudnione "l cztery osoby na 3,25 etatu. 
Sprawozdanie finansowe za okres od O I .O 1.20 I 2r. do 3 1.12.20 I 2r. zamyka się po stronie aktym\" 
i pasywów kwotą 14.942,3421 (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa z! 34/100). 

rachunek wyników - stratą - w wysokości 4.703.48zl (słownie: cztery tysiące siedemset trzy zł 
"I 8i I 00). 

Rachunkowość 13iblioteki prowadzona jest zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 
17.()(),2009r. Dz.U.152 poz. 1223. 

Księgi rachunkowe prowadzone są w formie rejestrowej, ewidencja syntetyczna i analityczna 
prowadzona jest systemem przebitkowym na ka,iotekach. Wycena aktywów pasywów nast<;puje wg. 
cen zakupu. Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest plan amortyzacji. Amorlymcja 
środka trwałego zakupionego do 3.500.00zl. odpisywana jest jednorazowo w koszty w momencie 
oddania do użytku. 

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kowiesach pochodzących z roku ubiegłego na dzie,i O I .O 1.2012r. wynosił 19.025,362!. 

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach w 2012 roku wyniosły 176.201l.23zl. 
Głównym źródłem przychodów była dotacja z Gminy Kowiesy i wynosiła I 68.500.00zl. cu 
stanowiło 95,62% ogólnej wysokości przychodów. 

Drugim znaczącym przychodem Gminnej 13iblioteki Publicznt:i w Kowiesach była dotacja 
Biblioteki Narodowej - 4.300.00zl. co slanowilo 2.4~% ogólnej wysokości przychodów. 

Kolejnym źródłem przychodu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach były środki 
pozyskane z wynaj,cia pomieszczei'1 Gminnej 13iblioteki Publicznej na cele szkoleniowe. Środki te 
w wysokości 1.680,00 (co stanowi 0,95% wszystkich przychodów) w całości przeznaczone zostaną nn 
",datki statutowe. 

Gminna biblioteka w Kowiesach otrzymała środki z Fundacji Orange w wysokości 1.51 G.J6zl 
0.86%, na pok1ycic kosztów związanych z edukacją oraz popula,yzacją i zwiększeniem 

wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności 
na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i lilii. 
a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym w roku 20 I:!. 

Dochód z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym - 40,87 zł i sprzcd,rncj 
makulatury- 96.00 z! stanowi! 0,07% ogólnej kwoty przychodów. 

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała nieodpłatnie dwie książki na kwot<; 76,00zl - O.fi,!" .... 



Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach w roku 2012 wyniosły I80.912,71zł. 
Głównym kosztem były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzc1\, które wyniosły ł25.926.29zl -
69,61 % ogólnej wysokości kosztów, w tym: 

-wynagrodzenia I 02.316,39zł, (w tym 2.350.00zł -wynagrodzenia z tytułu umów zlece1\), 
-pochodne od wynagrodze1\ I 9.892.34zł, 
-odpis na ZFŚS 3.343,3 ł zł 
-świadczenia na rzecz pracowników nic zaliczane do wynagrodzc1l 374,25. 

Na zakup książek przeznaczono 8.368, I 4zl z czego 4.300,00zl to środki otrzym„nc 
z Biblioteki Narodowej. Powiększenie księgozbioru stanowiło 4,63% ogólnej wysokości kosztów. 

W 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna zakupiła wyposażenie o łącznej wartn\ci 
25.304,20 ( 13,99% wszystkich kosztów) z czego za kwolt; 25.133.21 w ramach projektu ,.Wdrai."ni,· 
lokalnych strategii rozwoju'' objętego PROW na lata 2007-2013. Wyposażenie to został n 
jednorazowo \Vpisanc w amortyzacj9. 

Środki przeznaczone na zakup materiałów i energii stanowiły 4,95% ogólnej wysokości 
kosztów i wyniosły 8.95 I, I 7zl (w tym energia elektryczna i koszty ogrzewania pomieszczc1\ 
5. 709.0321, materiały 3 .242, I 4zł). 

Usługi obce pochłonęły 4,26% ogólnej wysokości kosztów i wyniosły 7.709,602!. Między 
innymi były to: 

-rozmowy telefoniczne i abonament I .437.49zl. 
-koszty Internetu 2.4 75.52zl, 
-prenumerata czasopism 533,00zl. 
-ubezpieczenie wyposażenia i księgozbioru 750,00zl, 
-prowizje bankowe 217,31 zł. 
-badania lekarskie 152,00, 
-monitoring 959,40zł, 
-szkolenia pracowników 584,60zl, 
-inne 600.28zl. 
Wydatki pon1es1one na delegacje służbowe wyniosły 4.108,31 zł stanowiły 2.27%, 

ogólnych wydatków. 
Na podatek od nieruchomości wydatkowano 469,00zl. 
Gminna Biblioteka Publiczna IV Kowiesach IV 2012 roku otrzymała nieodpłatnie dwie 

pozycje książkowe o wartości 76.00. Książki te zostały wpisane w amortyzację. 
Na podstawowym rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w ~owie_sach na dzic,'1 
3 I. 12.20 I 2r. pozostało I 2.64 I ,88zł oraz 620,46zł na rachunku ZFSS. Srodki te zostan,1 
wykorzystane w roku 20 13. 

Na dzień 31.12.20 I 2r. Gminna 13iblioteka Publiczna IV Kowiesach nic posiadała zobowiqza,'1 
(w tym wymagalnych). Na dzie1i 31.12.2012 Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach posiadała 
należności w wysokości 1.680,00 z tytułu wynajęcia pomieszczeń na ecie szkoleniowe. Nie były to 
należności wymagalne. 

R(x:nica między kosztami a w_vdalkami HJ110si 76.00 z! i HTnika z amorty=acji otrzymanych ksią:!:ek 
R,b,ica między dodwdami a przvchodami wynosi 1. 756,00d i powstała 11a sk111ek 11ieodrla111i,· 
otr:zy111a11ych książek (76,00) oraz 11a/ic=rmych przychodów z tytułu i1•y11ąjęcia pomieszcze1/ 110 t·c!,: 
szkoleniowe (1 680,00). 

DY"iŁEK'J"C,R Glv1L."-i'NEJ 
BD3LIOT~:f(l PUBLICZNEJ 

,-y.i, il f--{ t,.cl•~'•', 

Hclina. / 1„nna Sikorska 
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Roczne rozliczenie finansowe za okres 
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 

Dochody 2012r. 

W)'szczcg61nicnic Wykonanie w 2012r . w zł 

Dotacja z Gminy Kowiesy 168 500.00 
Dotacja z Biblioteki Narodowej 4 300JJ0 
Srodki z Fundacji Oran!.!c I 5 16.36 
Srodki ze sprzedaży makulatury %.IJIJ 
Kapitalizacja odsetek .:IO.N7 

Suma 174 -153.23 ---- -

Wydatki 2012r. 

Wyszczególnienie Wykonanie w 2012r. w zł 

\Vynagrodzcnia i pochodne od wynagrodzcll pracowników 119858,73 
Delegacje 4 108.31 
Materiały 3 242, 14 
Książki i pomoce naukowe 8 368,14 
Wyposażenie 25 304,20 
Usługi telekomunikacyjne DSL 2475,52 

--- -

Rozmowy telefoniczne i abonament I 437,49 
Energia elektryczna 2 687,9.1 
Prc11umerata czasopism 533.00 ---- -

Ubezpieczenia wvoosażcnia i księgozbioru 7511.(1() 
Podatek od nieruchomości -1(,<)_j)I) 

··········--·--
Prowizje bankowe ~: I 7.31 
Ogrzewanie pomieszczci'1 3 02!.iO 
Odpis na ZFSS 3 343.J 1 
Monitoring 959,,JIJ 

. 
Badania pracowników 152.00 
Umowy zlecenie 2 350,00 
Szkolenia pracowników 584.60 
Usługi remontowe 44.28 
Pozostałe usługi 556.00 .. 
Swiadczcnia na rzecz pracowników nic zaliczane do wynagrodzerl 374.25 

Suma 180 836,71 

<)l.Ó\VN\' :'.: . , 
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